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Introdução

O ensino da Arquitetura e do Urbanismo desperta, no Bra-
sil, questionamentos fundamentais para a compreensão do campo 
disciplinar, da atuação profissional e da conceituação do projeto, 
principalmente desde a criação das primeiras universidades, entre 
as décadas de 1920 e 1950. De certo modo, esse período formativo 
perpassa a transição entre os estilos ecléticos e os ideais modernistas. 
Notadamente, após a criação da Faculdade Nacional de Arquitetura, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1945, origi-
nada da antiga Escola de Belas Artes, na qual durante a década de 
1920 o interregno das gestões de José Mariano Filho e Lúcio Costa, 
na direção da escola, suscitou debates acalorados sobre o ensino e 
a prática da arquitetura; polêmica antecedente à criação da Escola 
de Arquitetura de Belo Horizonte, em 1930, incorporada no iní-
cio da década de 1940 à Universidade de Minas Gerais, mantida 
pelo Estado e federalizada em 1949 sob a denominação de Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e a desvinculação do 
curso de engenheiro-arquiteto para a constituição da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1948, os 
rumos do ensino da Arquitetura e do Urbanismo enquanto campos 
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disciplinares autônomos das engenharias e intrínsecos entre si e fun-
dados sobre a prática do projeto se desenrolaram sempre pautados 
por debates e revisões periódicas, em que se postulavam os conceitos 
e definições dos próprios campos do saber – ação projetual e produção 
do conhecimento. Deste espectro se originaram as experimentações 
mais radicais de novos cursos de Arquitetura e Urbanismo, das déca-
das de 1960 e 1970, e a formação da Associação Brasileira de Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo (Abea), em 1973 e nas décadas de 1980 
e 1990 corroborou a criação de inúmeros novos cursos pelo país. Tal 
é o momento em que foi criado o curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Fundação Educacional de Bauru, 1984, encampado pela Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp) em 1988, vinculado à Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC).

A antiga Fundação Educacional de Bauru (FEB) foi criada em 
1966 pela lei municipal n.1.276, de 26/12/1966, como instituição 
mantenedora e reguladora de cursos de graduação, de ensino supe-
rior, nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Havia na época, em 
Bauru, uma movimentação política para a criação de uma grande 
instituição de ensino superior, chamada de “Universidade das Amé-
ricas”, cujo projeto arquitetônico houvera sido desenvolvido pelo 
arquiteto Ícaro de Castro Mello, renomado profissional paulista, 
também autor de outros importantes projetos na cidade, como o 
“Conjunto Esportivo do Clube Noroeste” e a sede social e recreativa 
do “Bauru Tênis Clube”. Concebido para ocupar uma vasta área 
localizada ao longo da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, 
o empreendimento jamais saiu do papel.

Após o início da implantação da FEB, instalada inicialmente num 
edifício municipal localizado na Vila Falcão, e em pleno funciona-
mento, a área, então destinada ao naufragado projeto da Universi-
dade das Américas, foi cedida para a implantação definitiva de seu 
novo câmpus, que iniciou as obras de construção das primeiras edi-
ficações de laboratórios, salas de aula, departamentos e biblioteca, no 
começo da década de 1970. A transferência gradativa das instalações 
ocorreu paralelamente à própria expansão da instituição de ensino, 
com a criação de novos cursos e sua transformação em universidade 
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em 16/08/1985, denominada Universidade de Bauru, conforme o 
parecer n.951, de 2/7/1985 – Comissão Estadual de Ensino (CEE). 
Os cursos eram, então, organizados em departamentos de ensino. 
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Bauru 
foi criado e autorizado pelo decreto n.89200, de 19/12/1983, tendo 
iniciado suas atividades em 1984. Essa instituição fundamentava o 
surgimento de um novo curso superior na própria estrutura, pedagó-
gica e funcional dos cursos aí existentes, de Artes e Engenharia Civil, 
ambos oriundos da criação da antiga FEB. O curso de Arquitetura 
e Urbanismo teve sua administração vinculada ao Departamento de 
Artes, sendo, a rigor, uma extensão deste.

Em 1988, após extensas negociações com o governo do Estado, a 
Universidade de Bauru foi encampada pela Unesp. Foi criado, então, 
o Departamento Provisório de Arquitetura, Urbanismo e Paisa-
gismo, dentro da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
(FAAC). No ano de 1989, pela portaria MEC n.719, de 21/12/1989, 
o curso de Arquitetura e Urbanismo obteve seu reconhecimento, 
sendo institucionalizado pela Portaria Unesp n.32, de 16/6/1992.

O curso, em funcionamento desde 1984, foi concebido nos mol-
des da reestruturação realizada na década de 1970, na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), 
a principal referência até então para o ensino da Arquitetura no Bra-
sil. A estrutura curricular se fundamentava numa formação múltipla 
do profissional de projeto, apto a atuar nas áreas da arquitetura, do 
urbanismo, do paisagismo, e do design. As quatro disciplinas de pro-
jeto corriam, paralela e concomitantemente, pelos dez semestres de 
duração mínima da formação regular, às quais se agregavam, inde-
pendentemente, as disciplinas de Teoria e História, de Engenharia, 
de Ciências Humanas e Biológicas, de Artes; a formação do arquiteto 
congregava a maior parte dos departamentos de ensino de três unida-
des universitárias – a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunica-
ção, a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências.

Porém, com o funcionamento regular durante os anos iniciais e 
após a formação das primeiras turmas, tornou-se evidente a necessi-
dade de transformações. Os principais problemas se constituíam na 
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ampla carga horária do curso, de pouco mais de 5.600 horas/aula, e 
a fragmentação do ensino de projeto que transcorria independente, 
nas quatro vertentes, pelos cinco anos de transcurso. Neste quadro, 
iniciou-se em 1992 um processo de revisão e estudos visando à elabo-
ração de um novo projeto pedagógico. Foi formada uma comissão de 
professores do curso que elaboraram um diagnóstico detalhado das 
deficiências e necessidades apresentadas naquele momento:

• inadequação e redundância de conteúdos programáticos às 
reais necessidades do curso;

• difícil entrosamento pedagógico, diante da pulverização de 
disciplinas por inúmeros departamentos;

• carga horária excessiva;
• carga horária excessiva dos docentes, impossibilitando, de 

um lado, seu aperfeiçoamento acadêmico e, de outro, melhor 
relação na proporção aluno/professor, o que vinha ocasionar 
uma baixa produtividade em sala de aula;

• inexistência ou inadequação de infraestrutura acadêmica 
(biblioteca, oficinas, ateliers, equipamentos de apoio etc.).

Diante desse quadro, foi proposto o novo Projeto Pedagógico 
(FAAC-Unesp, 1994), aprovado e implantado em 1994, que com-
preendia a formação do arquiteto fundamentada em quatro bases 
específicas:

• área de Projeto;
• área de Meios de Expressão e Representação;
• área de Fundamentos Teóricos;
• área de Tecnologia.

Ao mesmo tempo, estabelecia os objetivos anuais do curso, impli-
cando uma gradação evolutiva de complexidade escalar, do lote 
urbano para a região:

Arte_e_ciencia_processos_criativos__[MIOLO]__Graf-v2.indd   100 25/08/2015   14:35:05



ARTE-CIÊNCIA  101

1º ano
Nível 1: analisar e conceituar o sentido de espaço, com base na 
realidade construída, partindo do repertório do aluno.

Nível 2: intervenção na escala lote/rua.

2° ano
Nível 1: introdução à análise e conceituação da produção do espaço 
urbano em suas diversas escalas.

Nível 2: intervenção na escala do bairro.

3º ano

Nível 1: complementação à análise e conceituação da produção do 
espaço urbano em suas diversas escalas.

Nível 2: intervenção na escala de cidades de pequeno porte, como 
um todo.

4º ano
Nível 1: analisar e conceituar a produção do espaço urbano-
regional.

Nível 2: intervenção na escala da rede regional de cidades.

5º ano Nível 1: amostragem individual do conhecimento e capacitação 
profissional do aluno.

A proposta definia, ainda, uma estruturação vertical do curso 
baseada num conjunto disciplinar de projeto de Arquitetura, Urba-
nismo e Paisagismo, denominado “Trabalho Projetual Integrado”, 
partindo do princípio da unicidade da ação projetual.

No ano de 1998, ocorreu nova reforma e adequação curricular, 
com o fim de atender à portaria do MEC n.1770/1994, alterada pela 
portaria n.2/1996 e as “Diretrizes Curriculares” indicadas pela XX 
Reunião do Conselho Superior da Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura (ABEA), permanecendo em vigor até 2015. Mas, princi-
palmente, porque a implantação do novo currículo de 1994 suscitou 
uma série de problemas, quanto ao próprio funcionamento do con-
junto de disciplinas projetuais, número de professores, carga horária 
ou à distribuição dos conteúdos nas diversas áreas. Em novembro de 
1996 foi realizado o I Fórum de Debates do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Unesp, reunindo o corpo docente e discente. As con-
clusões e propostas foram relacionadas no Relatório Final do Fórum 
e indicavam:

• redução da carga horária e redistribuição na grade curricular;
• implantação de laboratórios;
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• revisão dos conteúdos programáticos das disciplinas;
• atividades práticas, em algumas disciplinas, complementares 

às teóricas;
• revisão das disciplinas de projeto;
• revisão do Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI);
• formação de um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de 

avaliar e propor nova reformulação curricular.

O I Fórum propôs uma Reformulação Curricular que atendia à 
resolução do MEC, além de modificar profundamente a grade curri-
cular do curso. No entanto, essa reformulação não foi levada adiante 
por conta de uma disputa interna do departamento. Eleito um novo 
conselho de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, no 
ano de 1998, organizou-se uma série de reuniões verticais, agrupadas 
por campos de conhecimento, correspondentes às quatro áreas que 
estruturavam o currículo vigente – Projeto, Meios de Expressão e 
Representação, Fundamentos Teóricos e Tecnologia –, realizando-se 
as modificações conforme as demandas exigidas pelo MEC.

Após inúmeros debates, um novo Projeto Pedagógico foi apro-
vado em 1998. Manteve-se, no entanto, a estrutura básica do cur-
rículo aprovado em 1994. A reformulação curricular de 1998 teve 
por motivador efetivo o atendimento ao parecer n.15/98 (CGC), da 
professora Rosa Maria Bittencourt (avaliadora externa), que sugeria 
a diminuição da carga horária, além de adequá-lo à portaria do MEC 
n.1770 (que estabeleceu o currículo mínimo para escolas de Arquite-
tura). Desse modo, nesta reformulação, houve a inserção da disciplina 
anual “Técnicas Retrospectivas”, com seis créditos, e a diminuição 
do número de créditos das disciplinas de projeto – Trabalho Proje-
tual Integrado (TPI) e do Trabalho de Graduação Interdisciplinar 
(TGI), que alterou sua denominação para Trabalho Final de Gra-
duação (TFG) –, além da exclusão de um conjunto de disciplinas 
“cujo conteúdo programático era factível de ser absorvido por outras 
disciplinas já existentes ou disciplinas novas a serem propostas ou 
por necessidade de melhor adequar a sua nomenclatura e número 
de créditos”. A implantação do novo currículo, a partir de 1998, de 
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algum modo, restabeleceu a tranquilidade por alguns anos. Porém, 
na medida em que era implantado, também passou a ser objeto de 
questionamentos frequentes – um debate que, todavia, é fruto do 
próprio aprofundamento da experiência didático-pedagógica, de um 
curso recente e com problemas a serem equacionados e solucionados.

Ao completar-se o processo de implantação deste currículo 
enxuto, em 2002, teve início uma nova rodada de debates. Entre os 
dias 1o e 4 de outubro de 2002 realizou-se o “II Fórum de Debates 
do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC”. Ainda no mesmo 
ano, elaborou-se uma pesquisa qualitativa organizada pelo curso de 
Relações Públicas da FAAC-Unesp que identificou questões para 
serem discutidas durante o Fórum. O evento tratou, por meio de 
mesas-redondas, de questões ligadas ao funcionamento do curso, 
como as disciplinas optativas, as disciplinas de Projeto, de Tecnolo-
gia, de Fundamentação Teóricas e do Trabalho Final de graduação. 
Concluiu-se com a formação de uma comissão de alunos e professo-
res para avaliar, durante os anos de 2002 e 2003, o Projeto Pedagó-
gico do curso, assim como organizar a “III Semana de Arquitetura e 
Urbanismo”.

O evento contou com a participação de professores das princi-
pais universidades do estado e profissionais arquitetos da região. 
Embora o Projeto Pedagógico não fosse a questão principal abordada 
e, sim, a “Questão social na Arquitetura”, verificou-se que os deba-
tes e as exposições apresentadas perpassaram o ensino por meio das 
diversas mesas-redondas, que foram divididas por temas: O Ensino 
da Arquitetura e Urbanismo, Teoria da Arquitetura e Urbanismo, 
Ensino do Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. No 
último dia do evento realizou-se uma Assembleia Geral que apre-
sentou o resultado do trabalho da Comissão resultante do II Fórum:

• Seriação: sugeria eliminar a seriação do curso estabelecida na 
reforma de 1994. As disciplinas voltariam a ser semestrais.

• Modulação: as disciplinas seriam organizadas por módulos 
temáticos. Os temas abordados seriam definidos anualmente 
pelo Conselho de Curso.
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• Optativas: as disciplinas optativas poderiam ser oferecidas 
pelo Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisa-
gismo, assim como pelos demais departamentos da FAAC, a 
fim de suprir as carências de conteúdo.

• TPI: as disciplinas de Projeto não mais seriam a “espinha dor-
sal” do curso. Eliminar-se-ia a gradação por escala nas séries, 
e substituir-se-ia a organização serial por módulos.

• TFG: as disciplinas dever-se-iam se estender até o primeiro 
semestre do quinto ano, concentrando-se o TFG no último 
semestre.

Os dois eventos ocorridos durante a vigência do cessante Projeto 
Pedagógico (PP) do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC-
-Unesp privilegiaram o assunto interdisciplinaridade, que é, hoje, a 
principal preocupação do Conselho de Curso. Após um longo pro-
cesso de debates, ocorridos nos Fóruns, nas reuniões desse órgão e 
no Conselho Departamental e durante as Semanas da Arquitetura, 
chegou-se à conclusão de que o Projeto Pedagógico, apesar de apon-
tar para a dinâmica da interdisciplinaridade, conseguiu aplicá-la 
apenas para as disciplinas de Projeto.

O princípio teórico que fundamenta tal assertiva parte do enten-
dimento da Arquitetura como uma atividade, inerentemente, 
multidisciplinar que agrega e congrega disciplinas de três áreas do 
conhecimento: artes, técnica e tecnologia, conforto humano e ciên-
cias sociais – participando, indistintamente, do processo interativo 
de concepção e elaboração projetual, nos campos da arquitetura, do 
urbanismo e do paisagismo. Entende-se que o local privilegiado onde 
essas disciplinas se encontram é durante o chamado atelier de projeto, 
quando o aluno as vincula e as relaciona, para propor uma interven-
ção espacial. É esse o momento em que o aluno cria uma intervenção 
espacial na escala da edificação, da cidade, da paisagem, quando deve 
articular o conhecimento estanque das várias disciplinas da grade cur-
ricular para a realização de seu projeto.

Portanto, cientes da necessidade de um novo ajuste curricular 
que redefina os fundamentos de um ensino multidisciplinar para a 
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formação do profissional arquiteto, há muito acalentados, vividos e 
realizados, pela comunidade docente e discente do curso de Arquite-
tura e Urbanismo da FAAC-Unesp, foi então possível elaborar mais 
uma etapa desse processo de consolidação das bases de um ensino, 
maduro e consciente. Assim, entre 2008 e 2010, procedeu-se nova 
revisão do Projeto Pedagógico.

O novo Projeto Político Pedagógico de 2011 (FAAC-Unesp, 
2011) tem por objetivo atender:

1) às novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, expressas na reso-
lução n.6 da Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação do Ministério da Educação (ME/
CNE/CES), de 2/2/2006;

2) à resolução n.1.010 do Conselho Nacional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Confea), de 22/8/2005, na qual 
trata das atribuições profissionais conferidas pelos Conse-
lhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREAs);

3) à resolução n.2 da Câmara de Educação Superior e do Conse-
lho Nacional de Educação (ME/CNE/CES), de 17/6/2010;

4) à Resolução Unesp n.18, de 30/3/2010;
5) às discussões realizadas no curso para alteração curricular.

Constituiu-se uma comissão formada por professores e alunos do 
curso, orientados por professores da área de Pedagogia. O resultado 
foi a proposição de um novo currículo, com fundamentação pedagó-
gica, que reestruturou os princípios do ensino da Arquitetura e do 
Urbanismo, e da reversão do projeto como epicentro didático exclu-
sivo. Por um lado, efetivaram-se os núcleos de ensino, definidos pelas 
áreas do projeto, de história, de tecnologias e de expressão. Por outro, 
assumindo a formação e a procedência diversificada dos docentes, 
que transitam entre igualmente diversas acepções sobre o campo 
disciplinar da arquitetura, criou-se no âmbito do ensino do projeto 
um conjunto disciplinar denominado Laboratório de Arquitetura, 
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Urbanismo e Paisagismo, espaço eminente de reflexão e teorização 
sobre a prática projetual, por isso definido por laboratório de projeto. 
Laboratório enquanto lugar onde se experimenta, onde se verifica 
recorrendo à experiência, ao ensaio, ao exercício. Assim, o conjunto 
disciplinar é o momento específico, na distribuição dos núcleos de 
ensino, em que se questiona e se relativiza a prática projetual do 
arquiteto e do urbanista.

O novo Projeto Pedagógico foi aprovado em 2011 (FAAC-Unesp, 
2011) e entrou vigor a partir de 2012. Desse modo aqui apresentam-
-se as proposições e os resultados tanto dos conjuntos disciplinares 
Trabalho Projetual Integrado III e IV, do currículo cessante que, 
apesar de constituir parte do antigo Projeto Pedagógico, serviu de 
lastro experimental à proposição do novo currículo, e algumas con-
clusões iniciais do conjunto disciplinar Laboratório de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo I. De algum modo, essa experimentação 
prévia partiu de alguns pressupostos teóricos que a fundamentaram 
na busca de métodos de ensino e na construção de uma base metodo-
lógica para a proposição do novo currículo. De modo geral, o ensino 
de projeto nos cursos de Arquitetura se realiza por meio de diferentes 
teorias e métodos, que podem orientar, ensinar, subsidiar os proces-
sos de criação.

Ensinar a pensar é tornar o aluno capaz da construção de opera-
ções, pela pesquisa, a partir de um problema. Se o desenho em arqui-
tetura é representação do pensamento, ensinar a desenhar é ensinar 
a pensar de forma concreta. A construção das operações se dá pela 
pesquisa da observação ativa da realidade circundante. Novas noções 
surgem, com base nessas noções e operações já internalizadas (escala, 
proporção etc.) da produção pela pesquisa, que no caso da arquitetura 
tem função de projeto. (Gouveia, 1998, p.22)

A relação ensinar-aprender também é “dialógica”, pois em síntese 
aparece sob a fórmula do diálogo, comunicação aluno-professor, que 
não é só verbal, mas também gestual quando se refere ao ensino do 
desenho, este último como principal meio de comunicação. Nessa 
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relação dialógica, a interrogação é um estímulo ao pensamento do 
aluno, que se converte em elaborador do saber, ao concretizar a res-
posta (Gouveia, 1998, p.5).

Ressalta-se que o ensino da Arquitetura reside na possibilidade 
de transmitir todo tipo de conhecimentos que alimentem o processo 
criativo do projeto do arquiteto. “Fornecer ao estudante de Arquite-
tura um roteiro e um apoio para obtenção do embasamento teórico 
necessário ao posterior desenvolvimento das habilidades críticas e 
instrumentais necessárias ao desempenho da atividade do arquiteto” 
(Silva, 2006, p.11). Vários são os métodos e as teorias aplicados ao 
ensino do projeto arquitetônico

Teoria como o conjunto de princípios fundamentais duma arte ou 
duma ciência. “Princípios concebidos para analisar ou explicar um 
determinado conjunto de fenômenos” (Silva, 2006, p.32). Portanto, 
a teoria do projeto arquitetônico se caracterizaria como um enfo-
que sistemático no estudo do fenômeno projetual, com o propósito 
de conhecê-lo, descrevê-lo e analisá-lo, além de estudar as relações 
existentes entre seus componentes (Silva, 2006, p.32). Entendemos 
que a metodologia é o conjunto de métodos, princípios ou normas de 
ação aplicáveis na atividade de elaboração de projetos, e o método é 
“o procedimento organizado que conduz a certo resultado” (Dicio-
nário Aurélio, 2010).

O trabalho projetual nos cursos de Arquitetura e Urbanismo é 
uma modalidade de simulação que visa facilitar o aprendizado de 
conhecimentos, técnicas, habilidades, além do desenvolvimento 
de aptidões específicas (Silva, 2006, p.38). Portanto, o projeto arqui-
tetônico pode ser avaliado no plano teórico, em termos puramente 
racionais e abstratos, como proposta, a partir de categorias previa-
mente definidas a partir dos conteúdos específicos de cada disciplina 
de projeto arquitetônico.
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Teoria e métodos aplicados as disciplinas de 
projeto

Neste trabalho, os docentes discorreram os diversos métodos e 
técnicas aplicados no ensino de projeto arquitetônico junto às dis-
ciplinas de Laboratório de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo I 
(LAUP- I), Trabalho Porjetual Integrado III (TPI-III) e Trabalho 
Projetual Integrado IV (TPI-IV) do curso de Arquitetura e Urba-
nismo da Unesp, câmpus de Bauru.

Ensino de projeto no Laboratório de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo I

O ensino de Arquitetura I na disciplina Laboratório de Arquite-
tura, Urbanismo e Paisagismo I (LAUP-I) se fundamenta na impor-
tância do ensino da teoria da arquitetura dialógica como base para o 
processo criativo dos projetos. A arquitetura dialógica pressupõe o 
equilíbrio entre a estética, a ética e a ciência, construída em três tem-
pos espaciais: tempo mental ou concepção do projeto arquitetônico, 
tempo cosmológico ou da construção do edifício e o tempo histórico 
ou uso social. Muntañola (2002, p.39) ressalta que uma arquitetura 
dialógica necessita:

construir (en todos los sentidos de construir) simultáneamente la 
arquitectura de los tres tipos de tiempos: el tiempo mental, el tiempo 
cosmológico y el tiempo histórico, y de esta manera articular las tres 
dimensiones dialógicas de nuestra vida social: la estética, la ética y la 
ciencia. Por así decirlo, necesitamos ser globales y locales al mismo 
tiempo, en una manera que yo he definido como la modernidad espe-
cífica, o el valor universal de la modernidad arraigada en cada “lugar” 
espacio-temporal. (Muntañola, 2002, p.39)

Portanto, a arquitetura dialógica deve ser concebida desde o con-
texto cultural, social, físico-geográfico, arquitetônico, tecnológico; 
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considerando o passado, o presente e sua projeção no futuro condi-
ções para um habitar digno, tranquilo, seguro, belo, harmonioso e 
confortável (Salcedo, 2011).

No presente trabalho, abordar-se o tempo mental (prefiguração) 
ou a concepção do projeto de arquitetura, criada a partir de valores. 
Segundo Zevi (1996, p.26), “cada edifício caracteriza-se por uma plu-
ralidade de valores: econômicos, sociais, técnicos, funcionais, artís-
ticos, espaciais e decorativos”. Todos os valores se materializam no 
espaço da arquitetura. No lugar do valor artístico definido por Zevi 
iremos abranger a estética por entender que esta última estuda as 
condições e os efeitos da criação artística (Dicionário Aurélio, 2010).

A estética compreende as categorias poéticas e retóricas. A poética 
da arquitetura é a composição correta dos elementos construtivos com 
o fim de constituir um espaço vivo, de tal forma que cada elemento 
seja capaz de suportar diferentes funções e possa ser lido desde a mul-
tiplicidade de escalas formais; e, assim, estes elementos adquirem um 
valor poético e são a garantia para que esse valor poético chegue ao 
lugar que construam. Citando Aristóteles, Muntañola (2000, p.23) 
ressalta que uma boa arquitetura, ou seja, a arquitetura de alto nível 
poético, compreende as seguintes características:

a)  La justa medida, ni defecto, ni demasía. […], las obras maestras de 
arquitectura están diseñadas en las medidas, escala, y proporcio-
nes óptimas, de tal manera que cualquier aumento o disminución 
de medidas hace perder todo el interés del edificio.

b)  En segundo lugar, la obra maestra de arquitectura contiene com-
plejidades significativas, o sea, sorprendidas en su forma, situadas 
en los lugares justos […]. En las obras maestras de arquitectura, el 
cambio de forma y de ornamentación, de función etc., se produce 
siempre en lugares complejos y perfectamente “situados” en el 
espacio que define la obra.

c)  En tercero y último lugar, las obras poéticas siempre recobran 
antiguos “mitos” y los hacen revivir refiriéndolos a la actualidad. 
(Muntañola, 2000, p.23)
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A crítica moderna na arquitetura como nas outras artes figurati-
vas formulou “um dicionário, mais amplo e preciso do equilíbrio de 
cheios e vazios, jogos de massa, relações volumétricas” (Zevi, 1996, 
p.175). Para Ching (1998, p.320), a ordem na composição arquite-
tônica “se refere não apenas à regularidade geométrica, mas sim a 
uma condição em que cada parte de um todo está apropriadamente 
disposta com referência a outras partes e ao seu propósito, de modo 
a produzir um arranjo harmonioso”. Os princípios de ordem consi-
derados recursos visuais são: eixo, simetria, hierarquia, ritmo, repe-
tição, transformação.

O valor espacial da arquitetura tem a ver com o seu conteúdo, 
com seu espaço interno. Ressalta-se que o espaço arquitetônico não 
se esgota nas quatro dimensões: altura, profundidade, largura e o des-
locamento sucessivo do ângulo visual (perspectivas infinitas geradas 
dos infinitos pontos de vista), ou seja, o tempo como quarta dimensão. 
“Todas as obras da arquitetura, para serem compreendidas e vividas, 
requerem o tempo de nossa caminhada, a quarta dimensão” (Zevi, 
1996, p.23). O homem movendo-se no espaço, vivenciando o espaço, 
estudando-o, cria a quarta dimensão. Neste momento, o homem per-
cebe o espaço a partir de seus órgãos sensoriais. “Conteúdo são os 
homens que vivem os espaços, são as ações que neles se exteriorizam, 
é a vida física, psicológica, espiritual que decorre neles. O conteúdo 
da arquitetura é seu conteúdo social” (Zevi, 1996).

Por outro lado, a experiência espacial da arquitetura prolonga-se 
na cidade, nas praças, nas ruas, nos parques, entre outros. Portanto, 
o projeto de arquitetura deve estar plenamente integrado ao contexto 
urbano imediato.

O valor perceptivo consiste na percepção que a pessoa tem ao 
percorrer o espaço da arquitetura, ao contemplar, ao vivenciar. Pal-
lasmaa ressalta:

Las experiencias arquitectónicas auténticas consisten, pues, en, 
por ejemplo, acercarse o enfrentarse a un edificio, más que la per-
cepción formal de una fachada; el acto de entrar, y no simplemente 
del diseño visual de la puerta; mirar al interior o al exterior por una 
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ventana, más que la ventana en sí como un objeto material; o de ocu-
par la esfera de calor más que la chimenea como un objeto de diseño 
visual. Es espacio arquitectónico es espacio vivido más que espacio 
físico, y el espacio vivido siempre trasciende la geometría y la men-
suralidad. (Pallasmaa, 2006, p.64)

Portanto, o espaço a ser vivenciado pela pessoa deve proporcio-
nar conforto, segurança, visuais internas e externas interessantes, 
materiais e acabamentos dos elementos construtivos que despertem 
sensações, cores que motivem atividades, mobiliário que proporcione 
conforto ao descansar, trabalhar, contemplar.

O valor social pode ser entendido como a materialização espacial 
no projeto das necessidades, expectativas e categorias culturais dos 
usuários. Rapoport (1972) ressalta que a casa não é somente uma ins-
tituição criada para um complexo programa, a construção de uma casa 
é um fenômeno cultural, sua forma e sua organização estão influen-
ciadas pelo milieu cultural ao qual pertence.

O valor técnico pode ser atribuído a fatores como: legislação 
construtiva, perímetro e forma do terreno, orientação solar do ter-
reno, ventos predominantes, caracterização do entorno urbano, téc-
nicas construtivas, legislação construtiva referente à área, impactos 
ambientais.

Método

A experiência do ensino de projeto junto à disciplina Laboratório 
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo I (LAUP-I) levou em con-
sideração as características dos alunos do primeiro ano do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Unesp, câmpus de Bauru,1 que foram 
aprovados na prova de conhecimentos e de habilidades em desenho 

 1 Os alunos do primeiro ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp, 
câmpus de Bauru, foram selecionados por prova de habilidades em desenho e 
de conhecimentos gerais
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no vestibular da Unesp e, portanto, possuem habilidades em dese-
nho de observação.

LAUP-I é ministrada no primeiro semestre e, ao término desta 
disciplina, o aluno será capaz de apreender, perceber, realizar leituras 
e representações do espaço a partir das categorias de organização, rela-
ções, propriedades e dimensões na escala do lote e do espaço urbano. 
Três exercícios projetuais são desenvolvidos junto à disciplina: 
“Estudos das formas e da tridimensionalidade: planos”, “Estudos 
de percepção do espaço urbano” e “Estudos de percurso utilizando 
o elemento pórtico”.

Entre as disciplinas lecionadas que dão suporte às atividades de 
projeto na LAUP-I neste semestre inicial está Arquitetura I, que tem 
por objetivo principal a apreensão, a percepção, a representação e a 
leitura do espaço da forma na arquitetura.

O ensino de projeto, entendido como relação dialógica entre o 
docente e os alunos, parte da construção dos conhecimentos em sa-
la de aula. Aos alunos lhes foi perguntado sobre o que entendiam 
por alguns conceitos, como “o que é arquitetura?”, “o que é o pro-
jeto arquitetônico?”, “quais valores podem ser atribuídos ao espaço 
da arquitetura?”, “o que é percepção?”, “como percebemos o espaço 
da arquitetura?” etc. A partir das respostas dos alunos e do conhe-
cimento do docente, os conceitos foram definidos em sala de aula e, 
depois, subsidiaram os alunos na criação dos projetos arquitetôni-
cos solicitados no LAUP-I.

No presente trabalho relataremos o primeiro exercício projetual 
realizado na disciplina LAUP-I: “Estudos das formas e da tridimen-
sionalidade: planos”. A partir das formas geométricas (dadas em sala 
de aula), respeitando-se as quantidades e dimensões fornecidas, cada 
aluno realiza, a seu critério, a montagem de um objeto tridimen-
sional em papel paraná, utilizando-se somente de encaixes entre as 
peças. Com este exercício, busca-se introduzir o aluno no processo 
de criação tridimensional (observando as características formais e de 
estabilidade do objeto) e na forma de representar graficamente este 
objeto por meio do desenho de observação e das projeções ortogonais 
(planta e elevação). Como requisitos de entrega deste exercício estão: 
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a maquete da composição dos planos, o desenho da planta, a elevação 
e o desenho de observação da peça elaborada.

Os conhecimentos teóricos adquiridos na disciplina Arquite-
tura I2 subsidiaram a criação da composição de planos e a leitura crí-
tica do projeto, a partir da qual o aluno conseguiu refazer a criação da 
composição dos planos na peça. Alguns dos resultados obtidos neste 
exercício constam nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Exercício: Composição de planos, maquete.
Fonte: LAUP-I (2012).

Figura 2 – Desenho de observação.
Fonte: LAUP-I (2012)

 2 Arquitetura I: Percepção do espaço construído. Ementa: apreensão, percepção, 
representação e leitura do espaço. Análise crítica e concepção projetual a partir 
das categorias de organização, relações, propriedades e qualidades do espaço. 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC-Unesp, Programa de Ensino: Dis-
ciplina Laboratório de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, Código 3701A. 
Bauru: DAUP, 2012.
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Trabalho Projetual Integrado III (TPI-III): a cidade como 
sala de aula

Quanto aos processos metodológicos utilizados no âmbito do 
atelier de arquitetura, é possível detectar uma série de atividades e 
práticas decorrentes do diálogo entre estudante e instrutor. Uma das 
ferramentas utilizadas nas aulas de projeto arquitetônico é a “reflexão 
na ação”. Neste caso, o estudante aceita o desafio e a experimentação 
por meio da interação com o professor, referendando que não existem 
respostas projetuais prontas e o desenvolvimento do projeto sempre 
se dá por meio da reflexão. Schon (2000) enfatiza que essa “reflexão 
na ação” explicita, de maneira clara, um intenso diálogo entre o estu-
dante e o instrutor, utilizando instrumentos próprios da linguagem 
arquitetônica como desenhos, esboços, maquetes e outros meios da 
expressão gráfica. Entretanto, esse processo não acontece de forma 
linear e tampouco fácil, pois nesse caminho estão agrupados fatores 
individuais que influenciam na interpretação dos dados. É possível 
afirmar que nessa metodologia de “conhecer na ação”, inserida no 
desenvolvimento do projeto arquitetônico, a construção dos saberes 
ocorre de forma paulatina durante a prática em sala de aula. Todo o 
processo de compartilhamento de ideias entre o professor e o aluno, 
baseado na prática reflexiva, possibilita a construção coletiva de um 
conhecimento arquitetônico operativo (Schön, 2000).

Ainda a respeito da “reflexão na ação” no processo arquitetônico, 
Gonçalves e Macedo (2007, p.61) reafirmam a importância do tra-
balho coletivo e contínuo que acontece no ambiente do atelier, reve-
lando que esses elementos são fundamentais para a construção de 
um laboratório capaz de promover a pesquisa e o debate das questões 
relacionadas à competência profissional. As atividades educacionais 
desenvolvidas nesses locais devem permitir uma operação constante, 
com tarefas assistidas pelos docentes, o estímulo ao potencial criativo 
do aluno, o apoio no “aprender-fazendo” e, mais que isso, a constru-
ção de um local de discussão. Nesse contexto de ações, o professor 
assume o papel de um orientador, dialogando com o aluno os cami-
nhos projetivos a serem tomados e as possibilidades do conhecimento 
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que ele mesmo contribui para construir. Nesse sentido, o processo de 
ensino-aprendizagem se torna uma construção coletiva do conheci-
mento projetivo, preservando ao máximo não só as individualidades, 
mas também a imaginação dos alunos envolvidos.

Fonseca (2012) enfatiza que a construção do conhecimento pro-
jetivo no âmbito do ateliê de arquitetura se dá por meio de uma ação 
partilhada, uma vez que essa ação ocorre por meio das relações esta-
belecidas entre o sujeito e o objeto. Para o autor, esse fato indica um 
novo dimensionamento no valor das interações sociais no contexto 
escolar. As ações partilhadas, produto da interação aluno-professor, 
passam a ser consideradas condição necessária para a produção do 
conhecimento em sala de aula, principalmente para aqueles alunos 
que permitem o dialogo, a cooperação e o confronto de pontos de 
ideias, entendendo que a somatória das responsabilidades indivi-
duais no processo do atelier resulta no alcance de um objetivo comum. 
Dessa forma, o espaço do atelier, pensado e articulado sob a base da 
heterogeneidade dos grupos humanos, reforça as diferentes manei-
ras, comportamentos, experiências, ritmos e valores encontrados no 
contexto aluno/professor, peça-chave na construção dos conheci-
mentos partilhados.

Pensado sob a ótica de uma perspectiva dialética, a metodologia 
da “reflexão na ação” não é compreendida como um processo de acu-
mulação passiva de conteúdos transmitidos. Ao contrário, o atelier é 
concebido como um processo ativo, resultado de um esforço crítico do 
educando na construção do “novo”, reforçado pela incorporação da 
experiência do professor/orientador às práticas do ensino de projeto 
arquitetônico na sala de aula. Essa forma de pensar e agir, eviden-
ciado no contexto do atelier, é a engrenagem fundamental para reali-
zar discussões capazes de gerar a compreensão crítica e a produção da 
arquitetura como expressão e linguagem. Nesse sentido, o espaço do 
atelier deve ser balizado por instrumentos e conteúdos compatíveis 
críticos, de forma que o tão almejado desenvolvimento intelectual 
transcenda a compreensão do projeto arquitetônico não apenas como 
uma simples atividade prática e lógica, mas sim uma coerente ação e 
a intenção projetual (Queiroz, 2007, p.51).
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A discussão relacionada ao trabalho coletivo desenvolvido no 
ambiente do atelier diz respeito também à produção do partido arqui-
tetônico. Na maioria dos casos, grandes dificuldades são sentidas 
pelos alunos em disciplinas projetuais ligadas à concepção espacial: 
a construção do partido arquitetônico quase sempre está baseada no 
fruto cego da “intuição criadora”. Entretanto, com a participação 
direta, reflexiva e crítica nos processos inventivos do atelier, as pos-
sibilidades do projeto são trabalhadas compositivamente de forma a 
gerar, por correspondências entre partes referidas a uma totalidade de 
partido. A proposta de novas composições espaciais, novas superações 
revelam o caráter inventivo do espaço do atelier, tecendo em torno das 
necessidades internas do projeto a consistência do partido adotado e o 
contexto explicativo dos resultados obtidos (Oliveira, 2007).

Diante de tudo que foi exposto, pode-se pensar que o melhor 
caminho ou a melhor diretriz para o ensino de projeto é relacioná-lo 
às atividades do atelier arquitetônico. Disciplinas das áreas de projeto, 
paisagismo e urbanismo, que a princípio poderiam ser consideradas 
desconexas, agora são unidas no que se pode chamar de capacidade 
projetiva na “reflexão na ação” (Feiber, 2010). Esse ensino da proje-
tualidade, como afirma Queiroz (2007, p.50), deve se mostrar pre-
sente em todo o âmbito acadêmico, alicerçado na capacidade crítica e 
na análise desenvolvida ao longo do tempo no atelier, como também 
nos conteúdos teóricos das demais disciplinas a fim de produzir um 
conhecimento coletivo de projeto. Portanto, as atividades do atelier, 
bem como suas metodologias, não podem ser classificadas de maneira 
simples como uma prática, mas devem conter as especificidades dos 
contextos acadêmicos, com seus comportamentos e com suas per-
cepções, procurando sempre adotar um método em que promova o 
trabalho em equipe.

Método

As experiências desenvolvidas na disciplina Trabalho Projetual 
Integrado III (TPI-III), do terceiro ano do curso de Arquitetura e 
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Urbanismo da Unesp (câmpus de Bauru), ministrado no ambiente do 
atelier de projeto durante o ano de 2012, vêm colaborando com avan-
ços positivos no papel do professor, na sua formação pedagógica e no 
desenvolvimento cognitivo do aluno. Nos últimos anos, a disciplina 
tem dirigido seus olhares para o tema da cidade, percorrendo e inves-
tigando os principais conceitos do Planejamento Urbano, Estatuto da 
Cidade, Plano Diretor, Macrozoneamento e, principalmente, lan-
çando uma perspectiva reflexiva e crítica sobre a realidade da cidade 
de Bauru e suas possíveis intervenções espaciais.

O projeto pedagógico apresentado no atelier de projeto da dis-
ciplina TPI-III tem sido formatado sob o prisma do processo de 
concepção arquitetônica, urbanística e paisagística, discutindo prio-
ritariamente as escalas e as interfaces da cidade. A reconstituição e 
a materialização da paisagem urbana, principalmente evidenciada 
na formatação dos planos diretores da cidade, são amplamente 
reforçadas na dimensão prática do atelier, extrapolando, portanto, 
o simples entendimento técnico da realidade social, cultural e espa-
cial da cidade.

Em função disso, a disciplina fixou no começo do ano de 2012 
uma área de intervenção projetual situada às margens da Ferrovia 
Noroeste do Brasil, localizada entre as regiões centrais da cidade de 
Bauru e os bairros Vila Falcão e Jardim Bela Vista. Por essas áreas 
estarem marginalizadas pela administração pública com grande inde-
finição sobre seu potencial estratégico para a cidade, os alunos teriam 
a oportunidade de discutir os diálogos entre as dimensões técnicas e 
conceituais do projeto urbano, poder público, paisagem e suas reper-
cussões na dinâmica do território-objeto.

Em um primeiro momento, os levantamentos das áreas permiti-
ram visualizar, de maneira plena, a complexidade espacial dos ele-
mentos paisagísticos e urbanísticos, referendando nessas análises a 
construção dos conceitos de lugar, paisagem urbana, urbanidade, 
materialidade, territorialidade e, sobretudo, a preparação dos alu-
nos para a formulação crítica de metodologias de intervenções na 
escala urbana. A reflexão crítica sobre os componentes espaciais e 
construtivos presentes na área de intervenção reforçou um elemento 
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importante no processo de leitura espacial: a construção da “reflexão-
-ação” no contexto dos grupos de alunos. A constante exigência na 
formatação crítica da problemática na área de inserção do trabalho 
forçou metodologias de ação e argumentação no desenvolvimento 
das análises efetuadas. Além disso, como todos os grupos cons-
tantemente trocavam informações dos levantamentos produzidos 
em campo, alunos e professores permitiram discutir publicamente 
ideias, pesquisas e propostas da área em questão. Como experiência 
prática de atelier, a sala de aula transformou-se em espaço de vida 
coletiva ou espaço de intensificação da aprendizagem, reforçando 
cada vez mais os laços entre alunos e professores.

A metodologia de projeto praticada no atelier na disciplina TPI-
-III referendou outra importante abordagem: o processo da cons-
trução cognitivo-crítica do aluno. As aulas de orientação em atelier 
foram baseadas não somente na prática técnica, ou seja, no conhe-
cimento puramente técnico, mas tentou buscar a essência do cará-
ter formador pedagógico no ensino da arquitetura. Isso significa 
dizer que o aluno, no espaço do atelier, enfrentou situações de con-
flito, contradições e confrontos presentes no dia a dia do espaço da 
cidade e, necessariamente, deveria responder satisfatoriamente às 
exigências de projeto. Na medida em que se deu a construção da 
ideia do projeto em ateliê, pouco a pouco o aluno conseguiu reafir-
mar sua capacidade de operação do conhecimento projetual, cons-
truindo relações, intuições, sensibilidades e soluções de problemas 
inusitados.

No final do primeiro semestre, todos os grupos apresentaram os 
levantamentos das áreas, com os diagnósticos, as análises críticas 
e as possíveis diretrizes projetuais relacionadas ao tema da Opera-
ção Urbana proposta. Dessa maneira, a intimidade do saber desen-
volvida no âmbito do atelier fundamentou uma consciência ética do 
projeto arquitetônico, mobilizando capacidades cognitivas e afetivas 
na compreensão dos fluxos, das paisagens e das relações de trans-
formações espaciais presentes na cidade. Esses princípios de cog-
nição do conhecimento, configurados no ambiente da sala de aula, 
certamente cooperaram para uma pedagogia inovadora e incisiva, 
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entendendo que a formação do arquiteto e urbanista inclui a tro-
ca de saberes como um dos pilares básicos a ser desenvolvida na 
profissão.

No segundo semestre, as equipes ficaram responsáveis pela pro-
dução das diretrizes finais do tema da Operação Urbana vinculadas 
à área. No atelier integrado, conceitos e teorias puderam ser desen-
volvidos de forma dinâmica, possibilitando constantes negociações 
entre os componentes dos próprios grupos e, ao mesmo tempo, 
preparando os alunos para a formulação crítica das metodologias 
e processos da fundamentação do projeto. Vale lembrar ainda que, 
como o atelier integrado estava baseado na integração e na discus-
são horizontal permanente, as aulas teóricas foram fundamentais 
para a elaboração de tarefas pedagógicas interativas como seminá-
rios, discussões coletivas, produção de vídeos e mostra de trabalhos 
finais. Nesse sentido, os conteúdos teóricos estabelecidos no âmbito 
do ensino e da aprendizagem do atelier molduraram tarefas contí-
nuas, por meio da construção de novos esquemas de cooperação 
entre aluno e professor. O papel do orientador-professor ganhou 
força como formador e cooperador do processo crítico do projeto, 
aproximando os participantes (alunos) de uma relação de ensino-
-aprendizagem rica, dialógica e coletiva.

Como última análise, é importante deixar claro que no ambiente 
do ensino de arquitetura tradicional, na maioria das vezes, o espaço é 
marcado pela construção de sonhos e desejos individuais. Em muitas 
situações, atitudes individualistas de alunos são percebidas em ati-
vidades e exercícios desenvolvidos no contexto da sala de aula. No 
espaço colaborativo do atelier de projetos do TPI-III essa caracterís-
tica praticamente desapareceu. Ressaltou-se um conceito dinâmico 
de ensino, permitindo a constante integração de tarefas, a sugestão de 
soluções projetuais e o reconhecimento de uma atitude cooperativa. 
Mesmo não podendo prever todos os cenários e situações proporcio-
nados nas aulas de ateliê, o alcance dessa metodologia enriqueceu as 
relações pessoais e os conteúdos desenvolvidos, redescobrindo uma 
criativa forma de aprender o fazer arquitetônico. Mais que isso, a 
prática educativa do ateliê reabsorveu a dimensão social do projeto 
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arquitetônico, possibilitando sob a perspectiva do aluno a formação 
de uma consciência crítica, ética e de cidadania.

Um desafio projetual de intervenção na cidade foi proposto aos 
alunos em sala de aula, sendo que o projeto foi desenvolvido a par-
tir da “reflexão-ação”, dos conhecimentos adquiridos e da interação 
com os professores (ver Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Projeto Conjunto de Habitação Social.

Fonte: TPI-III (2012).

Figura 4 – Projeto da Praça do Conjunto de Habitação Social.

Fonte: TPI-III (2012).
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Ensino de projeto arquitetônico no TPI-IV

Na mesma disciplina, Trabalho Projetual Integrado, oferecida 
para os alunos do quarto ano de Arquitetura e Urbanismo, desen-
rola-se uma experiência pedagógica diferente. Por ser o último ano 
antes do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, cha-
mado por Trabalho Final de Graduação (TFG), definiu-se uma 
dinâmica de trabalho que se aproxima mais do trabalho de caráter 
profissional em escritórios ou empresas de projeto. Durante os dois 
semestres do ano, os alunos elaboraram quatro anteprojetos, cada 
um orientado por um dos quatro professores que, por sua vez, têm 
especialidades e formações diferentes entre si. Tal dinâmica explora 
a riqueza diferencial dessa formação do corpo docente na qual cada 
professor define um tema próprio de projeto, conforme sua especia-
lidade e seu campo de atuação.

A classe que varia entre 45 a 50 alunos é dividida em quatro tur-
mas de aproximadamente 12 ou 13 alunos, que se revezam, em duplas 
ou trios, durante o decorrer do ano entre os quatro professores ela-
borando, assim, alternadamente, os quatro temas projetuais, tendo 
um prazo de dois meses para o desenvolvimento dos estudos iniciais, 
pesquisa bibliográfica e de campo, apreensão geral e construção da 
problemática até a elaboração final do anteprojeto. Os temas de pro-
jeto e as metodologias são diferentes para cada professor. Na área de 
arquitetura, o tema se vincula a um programa de necessidades pre-
definido, por exemplo, uma biblioteca universitária, em que o aluno 
desenvolve o conhecimento aprofundado dos condicionantes proje-
tuais. Na área de paisagismo o tema aborda o planejamento, a orga-
nização e o desenho da macropaisagem urbana ou rural (um jardim 
botânico ou hotel-fazenda). A área de urbanismo se divide em duas 
partes: uma relacionando o desenho arquitetural à percepção, formal 
e sensorial, do lugar (exemplo: uma pinacoteca); a outra aborda os 
espaços urbanos desocupados, abandonados ou em franco processo 
de degradação (áreas ferroviárias e indústrias abandonadas).

Desse modo, o aluno opta pelo percurso que melhor atenda as 
suas necessidades, tendo a possibilidade de escolher qual a sequência 
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de temas projetuais que desenvolverá durante o ano. O prazo exíguo 
para o desenvolvimento do processo de elaboração projetual engendra 
um ritmo pedagógico que leva o aluno a otimizar o tempo disponível 
e ao melhor aproveitamento do espaço do atelier para o debate e as 
permanentes trocas de ideias, com os professores e colegas. E a con-
clusão deste ciclo processual acontece, de fato, durante as apresenta-
ções públicas dos projetos, desenvolvidos pelos grupos de alunos, aos 
colegas da classe, professores e discentes de modo geral, desenroladas 
em duas semanas sequenciais quando há uma ênfase ao debate e à 
análise projetual entre todos. Assim, esta experiência tem revelado, 
pela dinâmica e ritmo acelerado e pela abordagem diferenciada dos 
temas projetuais, um exercício de ensino do projeto de arquitetura, 
urbanismo e paisagismo, enfrentado de forma íntegra, de grande 
eficiência pedagógica, pois é perceptível a evolução do aluno, desde 
o primeiro exercício projetual até o quarto, na qualidade do objeto 
final, na práxis projetual, na capacidade de percepção, entendimento 
e desenvolvimento da problemática geral, e da resposta rápida evi-
denciada no caráter final dos projetos apresentados.

Método

O método do devaneio de Gaston Bachelard (2001) foi aplicado 
ao ensino do projeto de arquitetura na disciplina TPI IV, área de 
Edificações. O exercício começa com a primeira impressão do aluno 
em relação ao lote de intervenção escolhido anteriormente durante o 
exercício da paisagem.

A primeira impressão (conceito de John Ruskin) seria então a 
consciência de um saber sensível, o momento em que o mundo exter-
no imprime uma impressão por meio de uma sensação no mundo in-
terno do projetista. A partir da primeira impressão, o aluno cria um 
devaneio. O devaneio é um sonho acordado, uma história inventada 
pelo projetista ao prolongar a sensação causada por sua primeira im-
pressão. O devaneio é utilizado como artifício para que a subjetivida-
de psicológica do projetista apareça e invente algo que nunca existiu 
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(por isso, é uma história inventada, uma história que nunca existiu). 
Por ser uma história inventada, o devaneio deverá criar algo novo, 
algo criativo.

O que se quer com isso é criar forças vindas da subjetividade psi-
cológica do projetista em comunhão com o local de intervenção a fim 
de ampliar a capacidade imaginativa sobre o local, entendendo ser 
esta a principal matéria-prima do desenho de criação. Por isso, será 
uma construção onírica feita pelo projetista/aluno que terminará em 
forma de poesia.

A poesia é essencialmente uma aspiração de imagens novas. Cor-
responde à necessidade essencial de novidades. Desta forma tem-se 
a oportunidade de devolver à imaginação seu papel de sedução e de 
sonhos. Pela imaginação abandonamos o curso ordinário das coisas. 
Perceber e imaginar são tão antitéticos como presença e ausência. 
Imaginar é ausentar-se, é lançar-se a uma vida nova. (Bachelard, 
2001, p.3)

A poesia é a materialização do devaneio, portanto, por ser uma 
obra aberta, abrirá várias interpretações, exigindo que o aluno escolha 
uma para ser a sua intenção projetual, possibilitando o início do pro-
cesso dos desenhos, dos croquis, pois agora o projetista tem um desejo 
(intenções projetuais), que poderá se materializar no lote por meio de 
traços. Esse desejo se transformará em desenho a partir da alteração 
dos desenhos já existentes no lote, como o de declividade, o de vege-
tação, o de elementos construídos, etc. O aluno, a partir dos desenhos 
existentes, direciona-os para seus desejos surgindo outro desenho. O 
resultado será um croqui (rabisco) que apresentará a noção do todo do 
edifício. Assim, diferente do método cartesiano, o todo aparece antes 
das partes, e a isto se chamou de partido arquitetônico.

Para Mahfuz, o Partido Arquitetônico é,

a concepção básica de um projeto, a sua essência em termos de orga-
nização planimétrica e volumétrica, assim como suas possibilida-
des estruturais e de relação com o contexto. Sendo uma tomada de 
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posição, o partido possui um forte componente subjetivo. (Merlin, 
2004, p.37)

O partido arquitetônico representado pelo croqui é o desenho do 
projeto inteiro, dele surgirá o desenho das partes da edificação. Após a 
definição do croquis, que chamaremos de desenho de criação ou par-
tido arquitetônico, surgirá um novo desenho ao receber as exigências 
impostas pelo programa arquitetônico, pelas questões construtivas e 
questões ligadas ao conforto ambiental.

O método sugerido procura trazer em primeira instância a ima-
ginação (phantasia) do projetista por meio de sua primeira impres-
são transformada em devaneio, materializada em poesia que se torna 
desenho (croquis). Só depois surge a adequação do desenho inicial 
ao programa arquitetônico, ou seja, a planta do projeto aparecerá 
somente no final do processo.

supõe que ocorrem, no projeto, pelo menos, dois momentos: um de 
criação e um de lapidação ou aperfeiçoamento, mediado por uma 
imagem desenhada inacabada. No primeiro vige a formulação dos 
conceitos e a feitura dos croquis, tentativas que clamam por forte 
dose de criatividade. No segundo, normalmente através de desenhos 
ou maquetes, ocorrem lapidações, acertos funcionais e plásticos que 
reclamam pelo conhecimento da arquitetura enquanto disciplina e 
composição plástica. (Merlin, 2004, p.62)

Exemplo de um exercício projetual na escala do 
edifício desenvolvida na disciplina TPI-IV

Escolhido o local para a intervenção do projeto do edifício a par-
tir do exercício anterior, as alunas Fernanda Moço Foloni, Larissa 
Talita Kobori e Maíra Cristo Daitx compartilham suas primeiras 
impressões transformando-as num devaneio que se materializa em 
uma poesia:
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Do refúgio do olhar, encontra-se um vazio na densidade. Espaça-
-se dentre as árvores uma nova imensidão estática. Agua e céu lím-
pido se refletem, o desejo se aguça. A surpresa leva a busca. O achado, 
à felicidade. A felicidade revelada apura os sentidos. Quebram-se os 
limites e atravessa-se o espelho. A satisfação se torna decepção. O 
tempo leva ao tédio. O sufocamento e a prisão. E, então, uma nova 
linha se revela. E dessa linha um novo desafio. Deste desafio revela-
-se o infinito das sensações.

O poema contém os desejos de surpresa e estranhamento. Essas 
duas palavras serão as intenções projetuais, ou seja, as alunas terão 
de desenhá-las no local escolhido. (Figuras 5, 6, 7 e 8).

Figura 5 – Implantação do projeto: Observatório dentro do lago de uma 
fazenda.

Fonte: Fernanda Foloni, Larissa T. Kobori e Maíra Cristo Daitx (2012).
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Figura 6 – Entrada (surpresa), o acesso ao Observatório é pela lagoa.

Fonte: Fernanda Foloni, Larissa T. Kobori e Maíra Cristo Daitx (2012).

Figuras 7 e 8 – Maquete do Observatório.

Fonte: Fernanda Foloni, Larissa T. Kobori e Maíra Cristo Daitx (2012).
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Considerações finais

A intenção que norteou a procura por novos métodos para o exer-
cício projetual foi permitir ao aluno maior domínio do processo cria-
tivo de forma a deixar a dimensão intuitiva mais presente. A partir daí 
o envolvimento com o lugar se aprofunda, num nível mais consciente, 
como no caso do projeto de paisagismo, ou recebe o aporte de outros 
conhecimentos, como o devaneio no caso do edifício.

Com a composição de planos, método proposto no LAUP-I, o 
aluno cria o projeto a partir dos conhecimentos adquiridos na disci-
plina “Arquitetura I: arquitetura dialógica”, do seu repertório e de 
sua intuição.

O projeto formatado sobre o prisma do processo de concepção 
arquitetônica, urbana e paisagística no TPI-III tem como base os 
temas da cidade. O aluno concebe o projeto a partir dos conceitos de 
Planejamento Urbano, Estatuto da Cidade, Plano Diretor e Macro-
zoneamento e de um olhar crítico e reflexivo sobre a cidade.

O método do devaneio aplicado no TPI-IV procura trazer em pri-
meira instância a imaginação do projetista por meio de sua primeira 
impressão transformada e materializada em poesia que se torna dese-
nho (croquis), só depois surge à adequação do desenho inicial ao pro-
grama arquitetônico, ou seja, a planta do projeto aparecerá somente 
no final do processo.

A preocupação em promover um método que se afaste do processo 
de concepção nos moldes cartesianos foi alimentada pela crítica con-
temporânea sobre esse tipo de concepção, que nega as características 
do lugar, a evolução histórica da linguagem formal (pois o moderno 
seria um “novo eterno”) que entendia o processo criativo como pró-
prio de indivíduos dotados de dons especiais. Ainda que o processo 
de concepção de uma obra, objeto ou produto não seja de todo enten-
dido, este trabalho pauta-se pela crença de que podem ser criadas 
situações que as estimulem ao molde dos cursos de artes.
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